
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                                Αριθµ. Α̟όφ.87/2018 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
   
Α̟ό το ̟ρακτικό της 7ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα   27-4-2018    ηµέρα  Παρασκευή   και  
ώρα  6:00 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε    το ∆ηµοτικό  
Συµβούλιο  µετά   την    υ̟. αριθµ.  9085/20-4-2018  ̟ρόσκληση του  
Προέδρου  κ. Παντελή Πα̟αοικονόµου  η ο̟οία ε̟ιδόθηκε στον 
καθένα α̟ό τους συµβούλους χωριστά ε̟ίσης και στον κ. 
∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67    του   Ν. 

3852/2010 στην ο̟οία ̟ρόσκληση ̟εριεχόταν τα ̟αρακάτω 
θέµατα:  
……………………………………………………………………………………….. 
Έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου Εορδαίας στο ̟ρόγραµµα 
ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ  
…………………………………………………………………………… 
      
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ    
           

1 Ιορδανίδης  Φώτιο 1 Σίσσιος Μιχάλης 
2 Κατσίδης Ευστάθιος 2 Καίδης Απόστολος 
3 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 3 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 
4 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 4 Καραφουλίδης Ανέστης 
5 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 5 Βύρλιος Μάρκος 
6 Σιδηρόπουλος Κοσµάς 6 Παπάς Ευθύµιος 
7 Σερσέµης  Κωνσταντίνος 7 Κάλφας Γεώργιος 
8 Κοκκινίδης Γεώργιος 8 Σπενδαµίδης Γιώργος  
9 Χαιτίδης Γεώργιος 9  Βρυζίδου Παρασκευή 
10 Αριστερίδης Ιωάννης 10 Ζαραφίδης ∆ηµήτρης   
11 Παπαοικονόµου Παντελής      
12 Κύρκα Μαρία   
13 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής   
14 Τσολακίδης Ισαάκ   
15 Ανδρεάδης Κων/νος   
16 Ασπράγκαθος Ιωάννης   
17 Μπίγγας Στέφανος   
18 Καραίσκος Γεώργιος             
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    19 Μίχος Κωνσταντίνος           
    20 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη   

21 Απαζίδου Σοφία 
22 Ανδρονικίδου Ιωάννα 
23 Χόλµπα Αντωνία 

                                          
O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………….. 
     0 ∆ήµαρχος κ. Σάββας Ζαµανίδης   ήταν  ̟αρών                           
…………………………………………………………………………….. 
  Οι Πρόεδροι του Το̟ικού Συµβουλίου Το̟ικών ∆ιαµερισµάτων,   
Βλάστης,  Ανατολικού , Πενταβρύσου, Ερµακιάς, Καριοχωρίου, , 
Κοµνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα , Αγίου 
Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εµ̟ορίου Μηλοχωρίου, 
Ασβεστό̟ετρας, Γαλάτειας ∆ροσερού, Κοµάνου, Μαυρο̟ηγής, 
Ολυµ̟ιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σ̟ηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πτολεµαΐδας , ̟ροσκλήθηκαν και 
̟αρίσταντο στη συνεδρίαση . 
………………………………………………………………………………………… 
Εδώ α̟οχωρεί ο ∆Σ Σοφοκλής Σιδηρό̟ουλος. 
…………………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια  το λόγο ̟ήρε ο ∆ήµαρχος Σάββας Ζαµανίδης ο 
ο̟οίος εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα ηµερήσιας διάταξης 
ανέφερε τα ̟αρακάτω : 
Με το υ̟’αριθ. 4748/20-2-2018 Α̟όφαση του Υ̟ουργού  
Εσωτερικών καταρτίστηκε το Ειδικό Πρόγραµµα Ενίσχυσης 
∆ήµων µε την ονοµασία ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ µε σκο̟ό τη 
χρηµατοδότηση έργων , ̟ροµηθειών , υ̟ηρεσιών και µελετών των 
ΟΤΑ Α Βαθµού 
Για την υ̟οβολή ̟ροτάσεων στο εν λόγω ̟ρόγραµµα 
̟ροβλέφθηκε η έκδοση  ̟ροσκλήσεων α̟ό τον υ̟ουργό 
Εσωτερικών, ό̟ου εξειδικεύονται οι διαδικασίες υ̟οβολής 
αιτήσεων δικαιολογητικών κ.λ.̟.  και συγκεκριµένα   : 
1. Με το υ̟’ αριθ. 5132/23-2-2018 έγγραφο του Υ̟ουργείου 
Εσωτερικών, ο ∆ήµος µας καλείται για υ̟οβολή ̟ρότασης στο 
̟ρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ  του άξονα ̟ροτεραιότητας « η 

το̟ική ανά̟τυξη και η ̟ροστασία του ̟εριβάλλοντος » Η 
̟ρόσκληση αφορά  τη χρηµατοδότηση των ∆ήµων  για την 
̟ροµήθεια µηχανηµάτων   έργου ή και συνοδευτικού  εξο̟λισµού , 
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η ο̟οία έχει ως σκο̟ό την ενδυνάµωση των τεχνικών υ̟οδοµών 
και κατά ακολουθία των υ̟ηρεσιών της το̟ικής αυτ/σης  για την 
καλύτερη εξυ̟ηρέτηση των υ̟ηρεσιών της Τ.Α για την καλύτερη 
εξυ̟ηρέτηση των αναγκών των κατοίκων. Το ̟οσό 
χρηµατοδότησης ανά δικαιούχο ∆ήµο διαµορφώνεται βάση 
κριτηρίων ό̟ως η έκταση, ο αριθµός των οικισµών ανά ∆ήµο , ο 
µόνιµος ̟ληθυσµός και για το ∆ήµο µας αντιστοιχεί το ̟οσό των 
215.000,00 €  
Το ̟ρόγραµµα υλο̟οιείται έως την 31-12-2018 µε δυνατότητα 
̟αράτασης σε ̟ερί̟τωση δικαιολογηµένων αιτηµάτων ∆ήµων. 
Η ̟ρόταση ̟ου θα υ̟οβληθεί στο ̟λαίσιο της ανωτέρω 
̟ρόσκλησης θα είναι η ̟ροµήθεια : 

• Ενός καινούργιου µηχανήµατος ΕΣΚΑΦΕΑ – ΦΟΡΤΩΤΗ  
ενδεικτικού ̟ρ/σµού 130.000,00 € 

• Ενός καινούργιου καλαθοφόρου οχήµατος  ενδεικτικού 
̟ρ/σµού 120.000,00 €  

• Ενός καινούργιου Α̟οφρακτικού µηχανήµατος 
ενδεικτικού ̟ρ/σµού 160.000,00 €  

Ε̟ειδή ο ̟ρ/σµός της ̟ρότασης είναι 410.000,00  ξε̟ερνάει το ήδη  
εγκεκριµένο ̟οσό  η οικονοµική διαφορά ̟ου ̟ροκύ̟τει θα 
καλυφθεί   α̟ό ιδίους ̟όρους του ∆ήµου ή α̟ό άλλο 
χρηµατοδοτικό ̟ρόγραµµα. 
2. Με την υ̟’αριθ. 7244/13-3-2018  έγγραφο του ΥΠ. ΕΣ  καλείται ο 
∆ήµος µας να υ̟οβάλλει  ̟ρόταση  στο ̟ρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ 
ΙΙ του άξονα ̟ροτεραιότητας « Κοινωνικές και ̟ολιτιστικές 

υ̟οδοµές και δραστηριότητες ∆ήµων » . Η ̟ρόσκληση αφορά τη 
χρηµατοδότηση των ∆ήµων για την ̟ροµήθεια και το̟οθέτηση 
εξο̟λισµού για την αναβάθµιση ̟αιδικών χαρών µε στόχο τη 
βελτίωση των ̟αρερχοµένων υ̟ηρεσιών στον τοµέα της 
ψυχαγωγίας των ανηλίκων .  
Το ̟οσό χρηµατοδότησης ανά δικαιούχο ∆ήµο διαµορφώνεται 
βάση κριτηρίων ό̟ως η έκταση, ο αριθµός των οικισµών ανά ∆ήµο 
, ο µόνιµος ̟ληθυσµός και για το ∆ήµο µας αντιστοιχεί το ̟οσό 
των 221.000,00 €  
Η ̟ρόταση ̟ου θα υ̟οβληθεί α̟ό το ∆ήµο µας στην ανωτέρω 
̟ρόσκληση είναι : 
 Ανακατασκευή – συντήρηση υ̟οδοµών ̟αιδικών χαρών ∆Κ 
Πτολεµαΐδας  ̟ρ/σµού δα̟άνης 900.000,00 €  
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Ε̟ειδή ο ̟ρ/σµός της ̟ρότασης   ξε̟ερνάει το ήδη  εγκεκριµένο 
̟οσό  η οικονοµική διαφορά ̟ου ̟ροκύ̟τει θα καλυφθεί   α̟ό 
ιδίους ̟όρους του ∆ήµου ή α̟ό άλλο χρηµατοδοτικό ̟ρόγραµµα. 
Το ̟ρόγραµµα υλο̟οιείται έως την 31-12-2019 µε δυνατότητα 
̟αράτασης σε ̟ερί̟τωση δικαιολογηµένων αιτηµάτων ∆ήµων. 
 
3. Με την υ̟’αριθ. 5133/23-2-2018  έγγραφο του ΥΠ. ΕΣ  
καλούµαστε να υ̟οβάλλουµε ̟ρόταση  στο ̟ρόγραµµα 
ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ του άξονα ̟ροτεραιότητας « Κοινωνικές και 
̟ολιτιστικές υ̟οδοµές και δραστηριότητες ∆ήµων » . Η 
̟ρόσκληση αφορά τη χρηµατοδότηση των ∆ήµων για   ε̟ισκευή 
συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων καθώς και άλλης 
συναφούς δράσης, ̟ου στόχο έχει την βελτίωση των υ̟οδοµών της 
Α/θµίας και β/θµίας εκ̟αίδευσης και την αναβάθµιση  ̟οιότητας 
των ̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών στον τοµέα της εκ̟αίδευσης .Το 
̟οσό χρηµατοδότησης ανά δικαιούχο δήµο διαµορφώνεται  βάση 
του αριθµού των µαθητών και των τµηµάτων των σχολείων   και 
για το ∆ήµο µας  αντιστοιχεί στο ̟οσό των 281.700 €  
Η ̟ρόταση ̟ου θα υ̟οβληθεί α̟ό το ∆ήµο µας  θα είναι : 

• Εργασίες συντήρησης κτιρίου Βελτίωσης αύλειου χώρου  
και ανακατασκευής στέγης στο Γυµνάσιο Αναρραχης 
Εµ̟ορίου  ̟ρ/σµού δα̟άνης 126.000 €  και 

• Εργασίες α̟οκατάστασης καθίζησης εδαφό̟λακας 
Μονάδας ΙΙ στο 0ο ∆ηµοτικό Σχολείο Πτολεµαΐδας 
̟ροϋ̟ολογισµού  δα̟άνης 365.000 €  

 
Το ̟ρόγραµµα υλο̟οιείται έως την 31-12-2019 µε δυνατότητα 
̟αράτασης σε ̟ερί̟τωση δικαιολογηµένων αιτηµάτων ∆ήµων. 
Ε̟ειδή ο ̟ρ/σµός της ̟ρότασης   ξε̟ερνάει το ήδη  εγκεκριµένο 
̟οσό  η οικονοµική διαφορά ̟ου ̟ροκύ̟τει θα καλυφθεί   α̟ό 
ιδίους ̟όρους του ∆ήµου ή α̟ό άλλο χρηµατοδοτικό ̟ρόγραµµα. 

 
Έ̟ειτα α̟ό τα ανωτέρω καλείται ο ∆ήµος µας να α̟οφασίσει την 
α̟οδοχή συµµετοχής του ∆ήµου µας στο ̟ρόγραµµα 
ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ, την υ̟οβολή ̟ροτάσεων για ένταξη 
χρηµατοδότησης και εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για υ̟ογραφή 
κάθε σχετικού εγγράφου για την υ̟οβολή των ̟ροτάσεων. 
 

Αριθµ. α̟όφ. 87/2018 
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Το ∆. Σ αφού έλαβε υ̟όψη του την εισήγηση του ∆ηµάρχου 
 
 
                                Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Την α̟οδοχή της συµµετοχής του ∆ήµου Εορδαίας στο 
Πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ. 

2.  Την υ̟οβολή των ̟αρακάτω  τεχνικών δελτίων ̟ροτάσεων 
χρηµατοδότησης στους άξονες : 

• « Η Το̟ική Κοινωνία και η ̟ροστασία του 
̟εριβάλλοντος » µε τίτλο Προµήθεια µηχανηµάτων 

έργου ή συνοδευτικού εξο̟λισµού » ̟ρ/σµού 
δα̟άνης  410.000 €  

• «Κοινωνικές και ̟ολιτιστικές υ̟οδοµές και 
δραστηριότητες  ∆ήµων »  µε τίτλο Προµήθεια και 
το̟οθέτηση εξο̟λισµού  για την αναβάθµιση 
̟αιδικών χαρών ̟ρ/σµού δα̟άνης 900.000 €  

• Ε̟ισκευή συντήρηση Σχολικών κτιρίων  ∆ήµου 
Εορδαίας 491.000 €  

3. Την έγκριση κάλυψης α̟ό ίδιους ̟όρους του ∆ήµου µας  ή 
α̟ό άλλο χρηµατοδοτικό ̟ρόγραµµα της οικονοµικής 
διαφοράς ̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό το ήδη εγκεκριµένο α̟ό το 
̟ρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ   

4. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Ζαµανίδη Σάββα για υ̟ογραφή 
κάθε σχετικού εγγράφου για την υ̟οβολή των εν λόγω 
̟ροτάσεων. 

 
 
                    Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ.  87  /2018 
…………………………………………………………………………… 

Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 
                          Ο ∆ήµαρχος                                   Τα Μέλη 
                    Σάββας Ζαµανίδης    
 

 1.  Ιορδανίδης  Φώτιο 

 2.  Κατσίδης Ευστάθιος 

 3. Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 4. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 

 5. Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 6. Σιδηρόπουλος Κοσµάς 
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 7. Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

                                        8. Κοκκινίδης Γεώργιος 

 9. Χαιτίδης Γεώργιος 

 10. Αριστερίδης Ιωάννης 

 11. Κύρκα Μαρία 

 12. Παπαοικονόµου Παντελής 

 13. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 

 14. Τσολακίδης Ισαάκ 

     15. Ανδρεάδης Κων/νος 

 16. Ασπράγκαθος Ιωάννης 

             Πτολεµαΐδα 17. Μπίγγας Στέφανος 

     Ο Πρόεδρος  ∆ηµοτικού          18. Καραίσκος Γεώργιος       

             Συµβουλίου  19. Μίχος Κωνσταντίνος         

 20. Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 

 21. Απαζίδου Σοφία 

           22. Ανδρονικίδου Ιωάννα 

  Παντελής Πα̟αοικονόµου           23. Χόλµπα Αντωνία 
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